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Vážení spoluobčané,
po několika týdnech dostáváte do svých rukou
další vydání Informací pro obyvatele obce
Chvalšiny, ve kterém bych Vás rád seznámil
s událostmi posledních dní a současně bych Vás
rád informoval o dění ve dnech příštích.
V sobotu 10. července se po roční přestávce
konala tradiční Chvalšinská pouť. Letos se nám
vydařilo opravdu krásné počasí po celý den, a tak
si všichni návštěvníci pouti mohli užívat připravený
program. Na dětské návštěvníky, ale i na dospělé
čekalo mnoho nových pouťových atrakcí a lákadel.
Třebaže organizace pouti nebyla z důvodu
prováděné rekonstrukce krajské komunikace
Chvalšiny – Střemily vůbec jednoduchá, pevně
věřím, že si všichni občané tento den užili. Na
tomto místě bych rád poděkoval všem
pořadatelům za práci na přípravě a organizaci
tohoto dne – zaměstnancům a brigádníkům Obce
Chvalšiny, Motoklubu KRTCI Chvalšiny, TJ Sokolu
Chvalšiny a dalším. Bez Vás všech by pouť nebyla
poutí. Všechny nás tak společně může těšit hojná
účast a vyjádření uznání návštěvníků letošního
ročníku Chvalšinské pouti.
V červenci nadále pokračovaly stavební práce na
bytovém domě č.p. 187. Tak jak se stavební práce

Srpen č. 18/2021

blíží ke konci, bylo v minulém týdnu odstraněno
lešení a rekonstruovaný dům se představil ve své
celé kráse. Během několika málo dnů již bude celá
stavba dokončena a předána Obci.
V posledních červencových dnech byly zahájeny
práce na výměně vodovodního přivaděče v části
Hejdlov – Červený Dvůr. Ze všeho nejdříve byly
provedeny výkopy a položeno nové vodovodní
potrubí uvnitř Maxovy obory. Od rybníka nad
Maxovou oborou pak trasa kopíruje vedení
stávajícího vodovodu okolo rybníka k asfaltové
cestě a dále v kraji komunikace na Hejdlov až
k vodojemu. Po dokončení pokládky vodovodního
přivaděče v celé trase Hejdlov – Červený Dvůr
bude pitná voda z Hejdlova až do Chvalšin
přiváděna v novém potrubí, což se jistě projeví
v kvalitě a stabilitě dodávané pitné vody. Stavební
práce provádí společnost IRO stavební s.r.o. a celá
akce nazvaná Obnova vodovodního zásobního
řadu Chvalšiny je spolufinancována Státním
fondem životního prostředí České republiky
částkou 3 miliony Kč.

Minulý týden vyrostlo u budovy obecního úřadu
lešení. V následujících dnech tak může být
provedena výměna staré střešní krytiny. Budova
obecního úřadu se tak konečně dočká nové
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střechy a nebude hyzdit malebné chvalšinské
náměstí.
Na druhý zářijový víkend je plánováno ve
Chvalšinách
a
v blízkém
okolí
několik
společenských akcí. Ve dnech 10.-12. září se
v Borové konají mezinárodní závody ve
všestrannosti – Bohemia Eventing Tour 2021.
V pátek 10. září pak v rámci mezinárodní setinové
rallye XII. South Bohemia Classic projedou horním
chvalšinským náměstím automobilové veterány. A
v sobotu 11. září se od 13:00 hod. v kulturním
domě koná II. ročník přátelského setkání
heligonkářů a harmonikářů. Všichni příznivci jsou
srdečně zváni. Jednotlivé pozvánky jsou součástí
tohoto vydání Informací pro obyvatele obce
Chvalšiny.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce







Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém posledním
zasedání dne 22.7.2021 projednalo a následně
schválilo:
 Na základě doporučení hodnotící a
výběrové komise výběr dodavatele
k plnění veřejné zakázky „Obnova
vodovodního zásobního řadu Chvalšiny“ firmu IRO stavební s.r.o., Domoradice 303,
381 01 Český Krumlov, IČ: 26072912, která
ve výběrovém řízení podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku a současně splnila
všechny podmínky účasti stanovené
zadavatelem. Nabídková cena činí
4.140.075,53 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
obce Chvalšiny pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem.
 Přidělení výprosy (bezplatného pronájmu)
nebytových prostor Chvalšiny č.p. 198 –
klubovna.
 Zápis v kronice obce Chvalšiny za rok 2020.
 Prodej pozemku p.č. 21/51 k.ú. Borová u
Chvalšin o výměře 1333 m2, pozemku p.č.
994/11 k.ú. Borová u Chvalšin o výměře 12
m2, pozemku p.č. 994/12 k.ú. Borová u
Chvalšin o výměře 1 m2, pozemku p.č.
996/39 k.ú. Borová u Chvalšin o výměře
675 m2. Cena 50,- Kč/m2. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující.









Záměr prodeje pozemku p.č. 547/31 k.ú.
Chvalšiny o výměře 26 m2 vzniklého
oddělením od 547/3 k.ú. Chvalšiny a
pozemku p.č. 547/36 k.ú. Chvalšiny o
výměře 7 m2 vzniklého oddělením od
547/5 k.ú. Chvalšiny. Cena 50,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.
Záměr prodeje pozemku p.č. 547/32 k.ú.
Chvalšiny o výměře 29 m2 vzniklého
oddělením od 547/3 k.ú. Chvalšiny a
pozemku p.č. 547/37 k.ú. Chvalšiny o
výměře 1 m2 vzniklého oddělením od
547/5 k.ú. Chvalšiny. Cena 50,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.
Záměr prodeje pozemku p.č. 547/33 k.ú.
Chvalšiny o výměře 87 m2 vzniklého
oddělením od 547/3 k.ú. Chvalšiny a
pozemku p.č. 547/38 k.ú. Chvalšiny o
výměře 103 m2 vzniklého oddělením od
547/5 k.ú. Chvalšiny. Cena 50,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.
Záměr prodeje pozemku p.č. 552/11 k.ú.
Chvalšiny o výměře 245 m2 vzniklého
oddělením od 552/2 k.ú. Chvalšiny a
pozemku p.č. 547/5 k.ú. Chvalšiny o
výměře 324 m2. Cena 50,- Kč/m2. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí
kupující.
Záměr prodeje pozemku p.č. 547/34 k.ú.
Chvalšiny o výměře 37 m2 vzniklého
oddělením od 547/3 k.ú. Chvalšiny a
pozemku p.č. 547/35 k.ú. Chvalšiny o
výměře 257 m2 vzniklého oddělením od
547/5 k.ú. Chvalšiny Cena 50,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.
Záměr prodeje pozemku p.č. 547/39 k.ú.
Chvalšiny o výměře 4 m2 vzniklého
oddělením od 547/5 k.ú. Chvalšiny. Cena
50,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
Záměr prodeje pozemku p.č. 547/41 k.ú.
Chvalšiny o výměře 4 m2 vzniklého
oddělením od 547/5 k.ú. Chvalšiny. Cena
50,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.

2



Záměr prodeje pozemku p.č. 1570/10 k.ú.
Chvalšiny o výměře 406 m2. Cena 50,Kč/m2. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující. Záměr bude
uveřejněn na úřední desce OÚ Chvalšiny po
dobu 15ti dnů.
 Pověření starosty obce k vyhotovení
geometrického plánu pro záměr prodeje
části pozemku p.č. 996/1 k.ú. Borová u
Chvalšin pro žádost č.j. OUCH-613/2021
přijatou dne 19.7.2021.
Zastupitelé dále projednali a neschválili:
 Žádost o prodej části pozemku p.č. 957/64
k.ú. Chvalšiny a části pozemku p.č. 957/3
k.ú. Chvalšiny.
Příští zasedání Zastupitelstva obce Chvalšiny je
plánováno na čtvrtek 26.8.2021 od 18:00 hod. do
zasedací místnosti obecního úřadu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje






Tolik očekávané kompostéry byly již
dodány do sběrného dvora a postupně
začnou být vydávány občanům, kteří si
zarezervovali kompostéry příslušného
objemu. Podmínkou vydání je podepsání
předávacího protokolu, proto občané
budou jednotlivě vyzýváni k převzetí svých
kompostérů. Společně s kompostéry
občané obdrží návod a příručku k používání
kompostérů.
V souvislosti s prováděnými pracemi na
výměně vodovodního zásobního potrubí
Hejdlov – Červený Dvůr bude ve čtvrtek
2.9.2021 v době od 8:00 do 12:00 hod.
přerušena dodávka pitné vody v části
Červený Dvůr. Ve dnech 1.9.2021 až
4.9.2021 bude omezen provoz po polní
cestě u Maxovy obory.
Dne 23.9.2021 v 10:00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Chvalšiny se
uskuteční veřejné projednání návrhu
Územního plánu Chvalšiny. Projektant
územního plánu Ing. arch. Jiří Rampas bude
mít odborný výklad řešení návrhu
územního plánu. Návrh Územního plánu
Chvalšiny je v elektronické podobě grafické
a textové části uveřejněn k nahlédnutí na
www.chvalsiny.cz/urad/uredni-deska/ a v





celém znění lze do něj nahlédnout rovněž
na Obecním úřadu Chvalšiny.
Dne 8.7.2021 byl na transformátoru u
autobusové zastávky nalezen uhynulý čáp
bílý. Dle identifikačního kovového kroužku
se jednalo o čápa ze Staré Dobevi okr.
Písek, nešlo tedy o čápa bílého hnízdícího
ve Chvalšinách.
V poslední době dochází v naší obci k
mnohdy nezřízenému používání zábavní
pyrotechniky. Používání pyrotechniky v
obci může být omezeno obecně závaznou
vyhláškou, ve které se mohou nastavit
regulativy jejího používání. Mnohdy by
však stačilo více sousedské ohleduplnosti a
lidského pochopení. Obecní zastupitelstvo
se však bude používáním zábavní
pyrotechniky zabývat na svém zasedání a o
jeho výsledku budou občané informováni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na setkání heligonkářů a
harmonikářů
Po roční přestávce se v sobotu 11.9.2021 od 13:00
hod. v kulturním domě uskuteční II. ročník
přátelského setkání heligonkářů a harmonikářů.
Vstupné 80,- Kč. Občerstvení zajištěno. Všichni
jsou srdečně zváni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Nový školní rok v ZŠ a MŠ Chvalšiny
Vážení rodiče,
na prahu nového školního roku vás všechny
zdravím s nadějí, že všechny případné problémy
spojené s výchovně vzdělávacím procesem
společnými silami zvládneme ku prospěchu všech
žáků naší školy.
V letošním školním roce jsme se v souvislosti
s pandemií COVID-19 a vyhlášením nouzového
stavu ocitli všichni v nové, naprosto neznámé,
situaci.
Mimořádným opatřením byla zakázána osobní
přítomnost žáků ve škole a prezenční výuka byla
nahrazena distanční formou. Výuka se začala
odehrávat v rodinách a vaše pomoc a podpora
byla pro děti naprosto zásadní.
Nejen, že jste po celou distanční výuku pracovali
ve svém zaměstnání, ale po práci jste se věnovali
svým dětem školou povinným a pomáhali jste jim
s učením, dohlíželi jste na domácí přípravu svých
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dětí, komunikovali s učiteli. Řada z vás se učila
s dětmi denně. Jsme proto společně s vámi hrdi
na to, že vaše děti tento školní rok zvládly.
Tento školní rok měl i své pozitivní stránky, přinesl
výrazný posun v používání IT techniky, změnil
způsob vyučování a samostatnost žáků,
posunul způsob komunikace mezi rodinou
a školou. To, co bylo pozitivní, určitě budeme dále
využívat i v příštím školním roce. Například
bychom využívali dále prostředí Google Classroom
pro žáky, kteří budou dlouhodobě nemocni.
Komunikaci a informovanost rodičů o průběhu a
výsledcích vzdělávání zavedeme postupně (zatím
pilotně) přes školní program Bakaláři. Navážeme
na vše přínosné, co přinesl uplynulý školní rok.
Dovolte mi ještě jednou, abych vám všem
poděkoval za úsilí a práci, kterou jste odvedli
v uplynulých měsících končícího školního roku
2020/2021.
A nyní alespoň základní informace k novému
školnímu roku 2021/2022.
MŠ
 nástup do školky: od 23.8.2021
ZŠ
 nástup do školy: středa 1.9.2021
 v září budou tři vlny testování (žáci
s výjimkou se netestují)
 roušky: dle aktuálního opatření MZ
 výuka bude probíhat prezenčně
(osobně ve škole)
Podrobné informace naleznete na webu školy organizace školního roku 2021/2022
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny

budou soutěžit ve třech mezinárodních a pěti
národních soutěžích, kde se utkají o finanční i
věcné ceny, které věnovali sponzoři těchto
závodů. Za podporu závodů a pomoc při organizaci
chtějí zástupci Sportovního klubu Borová
poděkovat také obci Chvalšiny a Spolku
dobrovolných hasičů obce Chvalšiny, kteří
každoročně pomáhají s organizací závodů na
Borové.
Veškeré informace k závodům a aktuální
harmonogram najdete na webu www.borovaeventing.cz nebo na Facebooku SK Borová –
všestrannost. Na celé závody jste srdečně zváni,
pokud se epidemiologická situace v České
republice nezhorší a budou to opatření dovolovat.
Ing. Tereza Bašta Kamírová, SK Borová

Bohemia Eventing Tour 2021
Již druhý ročník mezinárodních závodů ve
všestrannosti se bude konat v Borové. V polovině
září 10.-12. 9. 2021 proběhnou třídenní závody
prověřující koně v drezúře, parkuru a terénní
zkoušce. Závody budou zahájeny v pátek drezurou
od 8:00, následovat bude divácky nejzajímavější
sobota, kdy budou probíhat od 8:30 crossy a
závěrečný nedělní parkur bude od 9:00 v neděli.
Loňský první mezinárodní mítink na Borové
vyhrála německá jezdkyně Rebecca-Juana Gerken
z Německa. V letošním roce je předpokládaná
účast 130–150 koní z Čech i okolních zemí. Koně

Poznámka redakční rady
Příspěvky do novin „Informace pro obyvatele obce Chvalšiny“
zasílejte v elektronické podobě na e-mail: podatelna@chvalsiny.cz
a to vždy do konce měsíce pro zveřejnění v měsíci následujícím.
Všechny uvedené termíny pořádaných akcí jsou platné k datu
vydání Informací pro obyvatele obce Chvalšiny. Měsíční zpravodaj
obce Chvalšiny.
Místo vydání Chvalšiny. Datum vydání 23.8.2021
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